
4a Zadania na 06.04. – 08.04.2020 r. 

i 15.04 – 17.04.2020 r.  

Przerwa świąteczna 09.04 – 14.04.2020 r. 

religia/etyka Drogie Dzieci, 
przygotowujemy się do Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. Najważniejszego 

Święta dla Chrześcijan, podczas których radujemy się z tego, że Jezus zwyciężył 

śmierć.  

  

Wykonaj samodzielnie lub z rodzeństwem z plasteliny lub innych materiałów, np 

papieru pakowego grób Pana Jezusa. W Niedzielę Wielkanocną postaw obok 

figurkę Pana Jezusa, trzymającego chorągiewkę. Jeśli jest to zbyt trudne dla 

Ciebie zadanie, zrób rysunek.  

  

Rodzicom będę wdzięczna za przesłanie zdjęć 2 prac dziecka na adres 

b.olejnik@sp26gdynia pl do 19.04.2020r.: 

1. krzyżówki z zadania nr 1, z hasłem ,,Amen" 

2. wykonanego grobu Pana Jezusa lub rysunku 

 

język polski Tematy i zadania w załączniku. 

język 

angielski 

https://drive.google.com/drive/folders/14PmooPOPJwgUHPM4Wm7CHgx93Y7

095Nc?usp=sharing 

Lekacja on-line piątek 9:00 Teams (pierwsze zajęcia 03.04.) 

 

język 

francuski 

(kontynuacja z zeszłego tygodnia) 

Kochani! 

Czekam na Wasze zadania, które p. Mach przesłała Wam ode mnie tydzień temu. 

Kto jeszcze nie wysłał proszę o jak najszybsze przysłanie mi zdjęcia wypełnionej 

kartki (lub zeszytu) na adres: a.wysokinska@sp26gdynia.pl 

muzyka Witam wszystkich. Bardzo dziękuję za przesłane wasze prace. Ci którzy jeszcze 

tego nie zrobili mają na to jeszcze kilka dni. Link do utworu: 

https://drive.google.com/file/d/1eJgMI1VNM_Dgwoh81ofNeIzztMdVG33- 

/view?usp=sharing 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania napisz: 

lekcjezdomu@gmail.com lub za pomocą platformy Teams (aplikację możesz 

również pobrać na telefon lub tablet) 

 

plastyka Zrób pisankę według swojego pomysłu, zrób zdjęcie (praca do wykonania na 

10.04.2020) - kontynuacja. 

technika Wykonaj pamiątkowy album ze swoimi zdjęciami z wakacji, pamiątkami, 

pocztówkami, biletami, opisz zdjęcia – technika dowolna, np. kolorowe kartki 

A4 przedziurkowane i związane, zostaw do oceny po powrocie do szkoły. (praca 

do wykonania na 10.04.2020) - kontynuacja. 

historia Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni - materiały do pobrania na stronie 

szkoły w zakładce zdalne nauczanie. 

przyroda Praca w załączniku 

matematyka Tematy w załączniku  

informatyka Proszę zrobić prezentację, są do do wyboru dwie prezentacje (można zrobić 

obydwie): 

a) Święta Wielkanocne – obrzędy, życzenia świąteczne 

B) Przyszła wiosna 

https://drive.google.com/drive/folders/14PmooPOPJwgUHPM4Wm7CHgx93Y7095Nc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14PmooPOPJwgUHPM4Wm7CHgx93Y7095Nc?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eJgMI1VNM_Dgwoh81ofNeIzztMdVG33-


wychowanie 

fizyczne 

KOCHANI!!!!!! 

😊Teraz coś o Igrzyskach Olimpijskich. Prześlę Wam dwa linki. Obejrzyjcie, 

posłuchajcie.....pózniej sprawdzę co pamiętacie😉 

https://slideplayer.pl/slide/406986/ 

https://www.youtube.com/watch?v=e2_SZDUCEP8 

Oczywiście trochę tańców😉 na pewno dobrze znacie😉 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=czekolada+taniec+youtube 

Mięśnie brzucha też trzeba poćwiczyć, więc przed Świętami Wielkanocnymi 

ĆWICZYMY!!!!!  

https://www.youtube.com/watch?v=FEcK5mdeOJk 

WDŻ Kontynuacja zadania z poprzedniego tygodnia 
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